สรุปรายงานการประชุมสมัชชาโลก
ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุครั้งที่ 2
แผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ แมดริด 2002 (ฉบับย่อ)
(Madrid International Plan of Action on Ageing 2002-MIPAA)

บทน�ำ

ค�ำน�ำ
แผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Madrid International Plan of
Action on Ageing -MIPAA) เป็นข้อสรุปจากการประชุมสมัชชาโลกครัง้ ที่ 2 ขององค์การ
สหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อปี 2002 โดยเป็น
แผนที่ได้รับรองโดยรัฐบาลจาก 159 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ในการพัฒนางาน
ผู้สูงอายุที่จะน�ำไปสู่สังคมเพื่อคนทุกวัย ด้วยปัจจุบันยังไม่มีอนุสัญญาสหประชาติว่า
ด้วยเรื่องสิทธิผู้สูงอายุ และแม้ MIPAA ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายต่อประเทศสมาชิก
แต่ MIPAA ก็นับเป็นกลไกระดับนานาชาติที่ส�ำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิและ
สามารถเป็นพืน้ ฐานน�ำไปสู่อนุสญ
ั ญาสหประชาติว่าด้วยเรือ่ งสิทธิผ้สู งู อายุได้ในอนาคต
เนื่องจากในปี 2012 เป็นปีครบรอบ 10 ปี MIPAA โดยขณะนี้แต่ละประเทศได้
มีการทบทวนและประเมินผลการน�ำ MIPAA ไปใช้ ในโอกาสนี้ HelpAge International
ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนของกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ (UNFPA) จัดพิมพ์เอกสารสรุป MIPAA เผยแพร่เป็นข้อมูลแก่หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ผู้สงู อายุ ประชาชนทัว่ ไป เพือ่ สร้างความตระหนักเกีย่ วกับสิทธิและประเด็น
ผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ
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ในการประชุมสมัชชาโลกครั้งที่ 1 ขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องผู้สูง
อายุ ที่กรุงเวียนนา เมื่อปี 1982 ได้เกิดแผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(International Plan of Action on Ageing) ซึง่ ได้รบั การยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชิก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องผู้สูงอายุมานานกว่า 20 ปี ประกอบกับในปี 1991
สหประชาชาติได้จดั ท�ำร่างหลักการของสหประชาชาติสำ� หรับผูส้ งู อายุขนึ้ (UN Principles
for Older Persons) ซึ่งให้แนวทางในการพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วมในสังคม การได้รับ
การดูแล การบรรลุความพึงพอใจของตนเอง และการอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทั้ง
สองส่วนจึงเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ทุกประเทศทั่วโลกตลอดเวลาที่ผ่านมา เมื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่ 20 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดประการหนึ่ง คือ ประชากรมีอายุยืนยาว
ขึน้ จนกลายเป็นเรือ่ งเร่งด่วนส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ทีจ่ ะเตรียมการรองรับสังคมผู้สงู อายุ
ซึง่ เป็นปัญหาความท้าทายของประเทศก�ำลังพัฒนาทีม่ แี นวโน้มว่าจะกลายเป็นสังคมผู้
สูงอายุอย่างรวดเร็วในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 21 นี้ นโยบายด้านผู้สูงอายุจึงสมควรได้
รับการตรวจสอบจากมุมมองงานพัฒนาทุกด้าน โดยพิจารณาการริเริม่ ต่างๆ ทีผ่ ่านมา
ทั่วโลก และหลักการที่เป็นแนวทางซึ่งก�ำหนดโดยที่ประชุมส�ำคัญๆของสหประชาชาติ
ในส่วนของแผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ปี 2002 เรียกร้องให้มี
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นโยบาย และการปฏิบัติในทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อผู้สูง
อายุในศตวรรษที่ 21 จะได้ใช้ศกั ยภาพของตนเต็มที่ เป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ ารนานา
ชาติฯ คือ การสร้างความมั่นใจว่าคนทุกคนในทุกแห่งหนจะเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมั่นคง
มีเกียรติ และยังคงมีส่วนร่วมในสังคมตนเองในฐานะราษฎรด้วยสิทธิเต็มที่ทุกประการ
ขณะที่ตระหนักว่าพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีและมีคุณค่าของผู้สูงอายุต้องวางกัน
ตัง้ แต่ช่วงต้นของชีวติ แผนฯ นีม้ เี จตนารมณ์ให้เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้งานได้จริงเพือ่ ช่วยให้ผู้
ก�ำหนดนโยบายมุ่งเน้นทีล่ ำ� ดับความส�ำคัญของเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีอายุสงู ขึน้ ของ
ทั้งปัจเจกและประชากรโดยรวม ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้เป็นประเด็น
หลักในการพัฒนาด้านผู้สูงอายุมีอยู่ 3 เรื่อง คือ ผู้สูงอายุกับการพัฒนา สูงวัยอย่าง
สุขภาพดีและมีสุขภาวะ และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม ทั้ง
3 ประการเป็นพันธกรณีที่ประเทศภาคีสหประชาชาติจะต้องยึดถือเป็นเป้าหมายการ
ด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา
ผู้สูงอายุต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในงานพัฒนาและได้รับประโยชน์จาก
งานพัฒนา ไม่ควรมีบคุ คลใดถูกปฏิเสธโอกาสทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนา
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ยอมรับเป็นพันธสัญญาแล้วว่าจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความ
รับผิดชอบด้วยการสร้างหลักประกันความเสมอภาคกันของคนทุกรุ่น ประเด็นที่
เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1: การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในสังคมและการพัฒนา
ผู้สงู อายุควรมีโอกาสท�ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทุกระดับด้วย โดยเฉพาะผู้สงู อายุหญิง จึงจ�ำเป็นต้องขจัดการกีดกันและ
การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุก่อน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสช่วยเหลือสังคมและ
เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่ตีค่าเป็นเศรษฐกิจได้และไม่ได้ เช่น ดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว ซ่อมแซมบ้านเรือน ท�ำกิจกรรมอาสาสมัคร

ประเด็นที่ 2: งานและแรงงานสูงอายุ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท�ำงานสร้างรายได้ ตราบเท่าที่เป็นความต้องการ
ของผู้สูงอายุและนานเท่าที่ความสามารถจะเอื้ออ�ำนวย การจ้างงานผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่องนั้นไม่ได้ลดโอกาสในตลาดแรงงานของคนหนุ่มสาว แต่มีประโยชน์
ในการปรับปรุงผลประกอบการทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งประสบการณ์
และทักษะของผู้สูงอายุยังมีประโยชน์ในการฝึกคนหนุ่มสาวและลูกจ้างเข้าใหม่
อีกด้วย นอกจากนี้ยังควรมีมาตรการส่งเสริมอื่นๆ เช่น สนับสนุนการสร้างงาน
ด้วยตนเอง ให้สินเชื่อ ฯลฯ
ประเด็นที่ 3: การพัฒนาชนบท การย้ายถิ่น และการขยายตัวของเมือง
การย้ายถิ่นของคนหนุ่มสาวจากชนบทสู่เมืองหรือข้ามประเทศ อาจท�ำให้
ผู้สงู อายุถกู ทอดทิง้ ไว้ตามล�ำพัง นโยบายและโครงงานต่างๆ เพือ่ ความมัน่ คงทาง
อาหารและการผลิตทางการเกษตรจึงต้องค�ำนึงถึงผู้สงู อายุในชนบทด้วย โดยการ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และโครงสร้างพืน้ ฐานในชนบทให้ดีขนึ้ เช่น ให้สินเชือ่
สนับสนุนโครงการสร้างรายได้ ให้การฝึกอบรม มีมาตรการความคุ้มครองทาง
สังคมทีเ่ หมาะสม สนับสนุนให้พงึ่ ตนเองและช่วยเหลือผู้ทพี่ งึ่ ตนเองไม่ได้ หากผู้สงู
อายุเป็นผู้ย้ายถิ่นเอง ก็สนับสนุนให้ปรับตัวเข้ากับชุมชนใหม่ เช่น สร้างเครือข่าย
ทางสังคมเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นปรับตัวอยู่ร่วมกับวิถีทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง
และเศรษฐกิจของประเทศปลายทางและสนับสนุนให้เกิดการยอมรับผู้ย้ายถิ่น
สูงอายุเหล่านี้
ประเด็นที่ 4: เข้าถึงความรู้ การศึกษา และการฝึกอบรม
สังคมฐานความรู้จ�ำเป็นต้องมีนโยบายที่ให้หลักประกันว่าประชาชนจะเข้า
ถึงการศึกษาและการฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต เพื่อความมั่นใจในผลิตภาพของทั้ง
ปัจเจกและประเทศชาติ นอกจากการฝึกอบรมต่อเนื่องแล้ว ควรมีการแนะแนว
ทางอาชีพและบริการจัดหางาน เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นพร้อม
วัยที่เพิ่มขึ้น
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ประเด็นที่ 5: ความสามัคคีและการเกื้อกูลกันของคนต่างรุ่น
ความสามัคคีและการเกือ้ กูลกันมีความจ�ำเป็นส�ำหรับสังคม และเป็นรากฐาน
ของระบบการดูแลทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความผูกพันระหว่างคนต่าง
รุ่นมีค่ายิ่ง แม้จะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรและแรงกดดันอื่นๆ ของชีวิตร่วม
สมัยที่ท�ำให้คนเราต่างคนต่างอยู่ ทว่าผู้คนส่วนใหญ่ในทุกวัฒนธรรมยังคงความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวตัวเอง โดยผู้สูงอายุมักเป็นผู้อุดหนุนทั้งทางการเงิน
และการศึกษา รวมทัง้ ดูแลหลานและญาติพนี่ อ้ งคนอืน่ ๆ รัฐบาลจึงควรมีมาตรการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของความผูกพันดังกล่าว กระนั้น สิ่งส�ำคัญพึงตระหนัก
ว่าการอาศัยใช้ชวี ติ ร่วมกับคนรุน่ หลังอาจไม่ใช่ทางเลือกทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งการเสมอไป

ประเด็นที่ 8: สถานการณ์ฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางมนุษยธรรมอื่นๆ ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ จึงควรสร้างหลักประกันว่า
ผู้สูงอายุจะมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพ
ตลอดจนบริการอืน่ ๆ ควรมีมาตรการปกป้อง ช่วยเหลือ ฟืน้ ฟูสภาพจิตใจ ยกระดับ
ความตระหนักรูใ้ นหมูบ่ คุ ลากรของหน่วยบรรเทาทุกข์ให้เข้าใจความต้องการเฉพาะ
ของผู้สงู อายุด้วย นอกจากนี้ ควรเกือ้ หนุนให้ผ้สู งู อายุมสี ่วนร่วมในการกอบกู้และ
ฟืน้ ฟูชมุ ชน รวมทัง้ สร้างความผูกพันทางสังคมขึน้ มาใหม่หลังสถานการณ์ฉกุ เฉิน

ประเด็นที่ 6: ขจัดความยากจน
การต่อสู้กับความยากจนในหมู่ผู้สูงอายุ เป็นเป้าหมายพื้นฐานของแผน
ปฏิบัติการนานาชาติฯ ผู้สูงอายุหญิงมักมีปัญหาความยากจนมากกว่าผู้สูงอายุ
ชายอันเกิดจากความไม่เท่าเทียมทางเพศ การแบ่งงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่าง
ไม่เป็นธรรม ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้หญิง
จึงจ�ำเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองทางสังคมเป็นพิเศษเพื่อจัดการปัญหาความ
ยากจนที่เกิดจากความเป็นผู้หญิง ในทุกนโยบายและโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อ
ลดความยากจนต้องค�ำนึงถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วย
ประเด็นที่ 7: ความมั่นคงทางรายได้ การคุ้มครองทางสังคม/ประกันสังคม
และการป้องกันความยากจน
ส่งเสริมโครงการทีช่ ่วยให้คนงานได้รบั การคุ้มครองทางสังคม/ประกันสังคม
ขัน้ พืน้ ฐาน ถ้าเป็นไปได้ให้รวมถึงบ�ำนาญ ประกันสังคมส�ำหรับผู้พกิ าร และประกัน
สุขภาพด้วย นอกจากนีค้ วรมีมาตรการประกันรายได้ขนั้ ต�ำ่ ทีพ่ อเพียงส�ำหรับผู้สงู
อายุ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่กลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ
เป็นต้นว่า สร้างระบบบ�ำนาญแบบไม่ต้องจ่ายสมทบและระบบเงินช่วยเหลือกรณี
พิการ โดยมีมาตรการลดผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงด้วย
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2. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
สุขภาพที่ดีเป็นสมบัติที่มีค่าของปัจเจกบุคคล ในท�ำนองเดียวกัน ระดับ
สุขภาพที่ดีโดยรวมของประชากรก็ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาของสังคม องค์การอนามัยโลกได้ให้ค�ำจ�ำกัดความสุขภาพว่าเป็น
ความผาสุกทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม มิใช่แค่การไม่มโี รคและไม่ทพุ พลภาพ
เท่านัน้ การเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุอย่างมีสขุ ภาพดีและมีความผาสุกต้องใช้ความพยายาม
ของปัจเจกตลอดชีวติ และต้องมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ความพยายามนัน้ ประสบ
ความส�ำเร็จ
ประเด็น 1: การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์พื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพที่ประกาศไว้ชัดเจนในกฎบัตร
ออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพปี 1986 มีเป้าหมายในการเพิ่มช่วงชีวิตที่มี
สุขภาพดี ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกคน ลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดโรค
รวมทั้งเพิม่ อายุคาดเฉลี่ย การบรรลุซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ จ�ำเป็นต้องลดปัจจัย
ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโอกาสตกอยู่ในภาวะพึ่งพาในวัยสูงอายุอัน
เป็นผลที่ตามมา และพัฒนานโยบายเพื่อป้องกันสุขภาพทรุดโทรมในหมู่ผู้สูงอายุ
โดยวางแผนแต่เนิ่นเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคและความพิการ นอกจาก
นี้ยังต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้สูงอายุทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารและได้รับสาร
อาหารอย่างเพียงพอและสมดุล เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร โดยเน้นอาหาร
ในท้องถิ่นเป็นหลัก
ประเด็น 2: การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
การสาธารณสุขมูลฐานเป็นการดูแลสุขภาพที่จ�ำเป็น มีพื้นฐานบนวิธีการ
ที่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
และทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ถ้วนหน้าในราคาทีเ่ ป็นธรรม
โดยรัฐบาลมีความรับผิดชอบในการวางมาตรฐานการดูแลสุขภาพและติดตาม
ตรวจสอบ รวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพแก่คนทุกวัย โดยร่วมมือกับภาคประชา
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สังคม เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากอายุ เพศ
หรือเกณฑ์อื่นๆ รวมทั้งอุปสรรคทางภาษา ขณะเดียวกันก็พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบบริการสาธารณสุขพืน้ ฐาน เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการ
ที่จ�ำเป็นของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เสริมสร้างบริการขั้นพื้นฐานและบริการระยะยาวให้เข้มแข็งขึ้น
ประเด็นที่ 3: ผู้สูงอายุและโรคเอดส์
ผู้สูงอายุอาจเป็นทั้งผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและผู้ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ติด
เชื้อ เนื่องจากการวินิจฉัยโรคเอดส์ในหมู่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องยาก เพราะอาการของ
โรคติดเชือ้ อาจท�ำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกลุ่มอาการภูมคิ ้มุ กันบกพร่องอืน่ จึงจ�ำเป็น
ต้องปรับปรุงการประเมินผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ต่อสุขภาพของผู้สงู อายุ ทัง้
ผู้ทตี่ ดิ เชือ้ และผู้ทดี่ แู ลสมาชิกในครอบครัวทีต่ ดิ เชือ้ จัดหาข้อมูลให้เพียงพอ จัดฝึก
อบรมทักษะในการดูแลผูป้ ว่ ย และให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผสู้ งู อายุทตี่ ดิ เชือ้
เอดส์และผู้ดแู ล กล่าวคือ ต้องยอมรับในคุณปู การทีผ่ ้สู งู อายุมตี ่อการพัฒนาทัง้ ใน
บทบาทผู้ให้การดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และในฐานะเป็นผู้ทดแทนพ่อแม่
ประเด็นที่ 4: การฝึกอบรมผู้ดูแล และบุคลากรด้านสุขภาพ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในแขนงเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatrics) และ
พฤฒาวิทยา (Gerontology) ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ท�ำงาน
กับผู้สูงอายุ และขยายโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับผู้สูงอายุ และแก่ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านบริการสังคมด้วย โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและ
การฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขและบุคลากรกึ่งวิชาชีพ ว่าด้วยความ
ต้องการของผู้สูงอายุ
ประเด็นที่ 5: ความต้องการที่จ�ำเป็นด้านสุขภาพจิตส�ำหรับผู้สูงอายุ
ปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นสาเหตุหลักของความพิการและคุณภาพชีวิตที่
ตกต�่ำ ปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่ผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการสูงอายุขึ้น แต่จ�ำนวนผู้
สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ จากการสูญเสียและการ
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เปลีย่ นแปลงในชีวติ บ่อยครัง้ ซึง่ หากไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้องอาจน�ำไปสู่การ
รักษาทีไ่ ม่เหมาะสม หรือไม่มกี ารรักษา และ/หรือการน�ำเข้าสูระบบสถาบันเพือ่ รับ
การรักษาโดยไม่จ�ำเป็น จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพจิตที่
ครอบคลุมกว้างขวางขึน้ ตัง้ แต่การป้องกันไปจนถึงการยืน่ มือเข้าไปช่วยเหลือแต่เนิน่ ๆ
ประเด็นที่ 6: ผู้สูงอายุและความพิการ
เมือ่ คนเรามีอายุมากขึน้ อุบตั กิ ารณ์ของความบกพร่องและความพิการก็สงู ขึน้
ตามวัย โดยเฉพาะผู้สงู อายุหญิง ดังนัน้ เพือ่ รักษาสภาพร่างกายให้มคี วามสามารถ
ในการท�ำหน้าที่ได้สูงสุดตลอดวัฏจักรชีวิต จ�ำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ ที่ค�ำนึง
ถึงเรื่องเพศและวัย เป็นต้นว่า ออกกฎหมาย แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อรักษา
และป้องกันความพิการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ไม่เลือกปฏิบัติ
เพือ่ ให้โอกาสในการเข้าถึงยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน ฯลฯ
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3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
ประเด็นที่ 1: บ้านพักและสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย
ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุอยู่ภายในชุมชนของตนตามใจชอบ (Ageing in place )
และมีบ้านพักอาศัยราคาถูกเป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการต่างๆ เช่น
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน การจัดสรรทีอ่ ยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม ทีพ่ กั อาศัยไปมา
สะดวกเป็นมิตรกับวัย ปรับปรุงการออกแบบทีพ่ กั อาศัยและสภาพแวดล้อม เพือ่
ส่งเสริมการอยู่อย่างพึง่ ตนเองโดยค�ำนึงถึงความต้องการของผู้สงู อายุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้พิการ ปรับปรุงการคมนาคมขนส่งให้ผู้สูงอายุเข้าถึงได้และราคาถูก
ประเด็นที่ 2: การดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ดูแล
จัดหาบริการการดูแลทีต่ อ่ เนือ่ งส�ำหรับผูส้ งู อายุจากหลายแหล่ง และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ดแู ล โดยด�ำเนินมาตรการ เช่น ให้ดแู ลกันเองภายในชุมชน เพิม่ คุณภาพ
การดูแลระยะยาวในชุมชนเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุพงึ่ ตนเองได้มากขึน้ สนับสนุนด้านข้อมูล
การฝึกอบรม การดูแลสภาพจิตใจ เศรษฐกิจ กฎหมายแก่ผู้ท�ำหน้าที่ดูแล มีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระบบการดูแลในวัฒนธรรมและสภาพ
แวดล้อมต่างๆ มีมาตรการ
และกลไกในการประกัน
คุณภาพของสถานบริการ
รวมทัง้ สนับสนุนบทบาท
ในการดูแลของผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้สงู อายุหญิง
เช่น จัดให้มกี ารดูแลแทน
ให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
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ประเด็นที่ 3: การทอดทิ้ง ล่วงละเมิด และใช้ความรุนแรง
ยุติการทอดทิ้ง การล่วงละเมิด และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้สูง
อายุ โดยใช้สอื่ มวลชนในการรณรงค์เพือ่ ยกระดับความตระหนักรู้ ในประเด็นการ
ถูกล่วงละเมิดของผู้สูงอายุ ลักษณะต่างๆ ของการล่วงละเมิด และสาเหตุ ตลอด
จนออกกฎหมายที่จ�ำเป็นในการขจัดการล่วงละเมิด สร้างบริการสนับสนุนเพื่อ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด เช่น บริการส�ำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อ การฟื้นฟูผู้ล่วง
ละเมิด สนับสนุนให้ผู้พบเห็นการล่วงละเมิดรายงาน ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการด้าน
การดูแลให้มีความรู้ในการจัดการเมื่อผู้สูงอายุถูกล่วงละเมิด เป็นต้น
ประเด็น 4: ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ
ยกระดับการยอมรับของสาธารณชน ในเรื่องของอ�ำนาจอันชอบธรรม
ภูมิปัญญา ผลิตภาพ และคุณูปการอื่นๆ ของผู้สูงอายุ ทั้งโดยการพัฒนากรอบ
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ สารมวลชนเพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์
ทีเ่ น้นภูมปิ ญ
ั ญา ความเข้มแข็ง คุณประโยชน์ ความกล้าหาญและการมีสติปญ
ั ญา
ในการแก้ไขปัญหาของผูส้ งู อายุทงั้ หญิงชาย รวมทัง้ ผูพ้ กิ าร โดยสนับสนุนสือ่ มวลชน
ให้ก้าวข้ามการเสนอภาพแบบทัศนคติทั่วไปในสังคมเสีย และหันมาเสนอภาพที่
อธิบายถึงความหลายหลายของมนุษยชาติแทน

การดำ�เนินงานและติดตามผล
การปฏิบัติงานระดับชาติ
รัฐบาลมีความรับผิดชอบเบือ้ งต้นในการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะกว้างๆ
ของแผนปฏิบัติการนานาชาติ ฯ ขั้นตอนแรกที่จ�ำเป็นคือ การท�ำให้ประเด็นผู้สูง
อายุและความห่วงใยในเรื่องผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นหลักในกรอบการพัฒนา
ระดับชาติและยุทธศาสตร์ในการขจัดความยากจน ขณะที่ต้องคิดค้นโครงการ
ใหม่ๆ ระดมทรัพยากรทางการเงิน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทจี่ ำ� เป็นไปพร้อมๆ
กันด้วย ดังนัน้ ความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามแผนฯ จะเกิดขึน้ ได้กด็ ้วยความ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล ภาคประชาสังคม และเอกชน รัฐบาลควรส่งเสริมการ
ติดตามผลของแผนปฏิบตั งิ านนานาชาติฯ โดยคณะกรรมการแห่งชาติดา้ นผูส้ งู อายุ
ที่มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรด้านผู้สูงอายุุ

การปฏิบัติงานระดับนานาชาติ
ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือประเทศก�ำลังพัฒนา
ประเทศที่พัฒนาน้อย และประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านในการด�ำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการฯโดยให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงธรรมาภิบาลทาง
เศรษฐกิจของโลก และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหประชาติในการส่งเสริมการ
พัฒนา และปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ให้เงินทุนเพื่อการพัฒนาและขจัดความยากจน
แก้ไขปัญหาหนี้สินของประเทศพัฒนาน้อย ประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีรายได้
ต�่ำ ประเทศก�ำลังพัฒนาที่มรี ายได้ปานกลาง โดยอาศัยมาตรการหลายๆอย่างทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อท�ำให้ประเทศเหล่านี้รับภาระหนี้สินได้
อย่างยั่งยืนในระยะยาว
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เร่งรัดให้ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ใช้งบประมาณร้อยละ 0.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ(GNP)ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการแก่
ประเทศก�ำลังพัฒนา และร้อยละ 0.15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ แก่
ประเทศที่พัฒนาน้อย เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิผล

งานวิจัย
สนับสนุนและพัฒนาการวิจยั เรือ่ งผู้สงู อายุในทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเทศก�ำลังพัฒนาให้มคี วามเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ มีความหลากหลาย และ
ครอบคลุม งานวิจยั รวมทัง้ การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีอ่ อ่ นไหวในเรือ่ งเพศสภาพ
และวัย จะเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในการก�ำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามตรวจสอบ การทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยในระดับโลก
คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาสังคม (Commission for Social Development) จะรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การนานาชาติเกีย่ วกับผู้สงู อายุปี 2002 คณะกรรมาธิการควรบูรณาการมิตติ ่างๆ
ของภาวะประชากรสูงอายุ (population ageing) ทีบ่ รรจุอยู่ในแผนปฏิบตั กิ ารนานา
ชาติฯ เข้าไว้ในการท�ำงานของคณะกรรมาธิการด้วย การตรวจสอบและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานมีความส�ำคัญมากต่อการติดตามงานที่มีประสิทธิผลของสมัช
ชาฯ และควรก�ำหนดรูปแบบวิธีการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

ตารางสรุปข้อเสนอแนะการพัฒนาด้านผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุกับการพัฒนา

สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
และมีสุขภาวะ

สร้างสภาพแวดล้อมที่
เกื้อหนุนและเหมาะสม

การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งใน
สังคมและการพัฒนา

การส่งเสริมสุขภาพและ
สุขภาวะตลอดชีวิต

บ้านพักและสภาพแวดล้อม
ในการอยู่อาศัย

งานและแรงงานผู้สูงอายุ

การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ
อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม

การดูแลและให้ความช่วย
เหลือผู้ดูแล

การพัฒนาชนบท
การย้ายถิ่น และการขยายตัว
ของเขตเมือง

ผู้สูงอายุและโรคเอดส์

ทอดทิ้ง ล่วงละเมิด และใช้
ความรุนแรง

เข้าถึงความรู้ การศึกษา
และการฝึกอบรม

การฝึกอบรมผู้ให้การดูแล
และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ความสามัคคีของคนต่างรุ่น

ความต้องการที่จ�ำเป็นด้าน
สุขภาพจิตส�ำหรับผู้สูงอายุ

ขจัดความยากจน

ผู้สูงอายุและความพิการ

ความมั่นคงทางรายได้
การคุ้มครองทางสังคม/
ประกันสังคมและการป้องกัน
ความยากจน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
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